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PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL
VALORS

Escola Mallorquina: la llengua catalana és la vehicular i la d’aprenentatge. 
Escola aconfessional i laica:  educa en valors 

Ecològica i sostenible:  respecte, coneixement i conservació del patrimoni cultural, etnològic i natural

Inclusiva:I sense barreres per tot l’alumnat respecte a les individualitats

Holística: No podem veure un infant com una unitat. Importància del tot el que le envolta. 

Democràtica i participativa:  les decisions es prenen de manera consensuada, des de la transparència.

Coeducació:  Educació des dels principis d’igualtat i equitat entre sexes

Corresponsabilitat: l’escola és de tots i tots ens sentim responsables.

Innovadora: se basa en la pràctica reflexiva constant, l’avaluació per millorar.

Fomenta l’autonomia personal
Vinculada a l’entorn, tant social, com cultural, com natural.

Tolerant i solidària
Restaurativa, des de la crítica constructiva.



PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL
MISSIÓ

QUI SOM?
Som l’escola del poble de Puigpunyent. Compromesos amb una metodologia innovadora
La nostra llengua és la catalana
Perseguim una identitat laica i aconfessional.

RAÓ DE LA NOSTRA EXISTÈNCIA
Mantenir el procés de millora contínua. 
Desenvolupar capacitats i competències per a la vida.
Ser una escola inclusiva, caminant cap a la vertadera coeducació.
Ens sustentam en una pràctica ecològica vinculada a l’entorn.
Pretenem aconseguir l’autonomia dels infants i ser transparents i respectuosos.
Promoure la convivència democràtica i participativa.
Els aprenentatges s’han de construir de manera social i a partir d’un context real.



PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL
VISIÓ

Pretenem ser una veritable Comunitat Educativa 

Volem tenir un Lideratge distribuït/compartit i Horitzontalitat en l’organització. Des de la CORRESPONSABILITAT

Hem d’aconseguir que la llengua vehicular del centre sigui el català.

Aspiram a l’Autonomia del centre

Pretenem que la inclusió sigui present a tota la comunitat

Treballarem des dels principis de la coeducació per tal d’aconseguir una veritable igualtat

L’ecologia i el respecte i la cura del nostre entorn ha de ser l’eix transversal de les nostres actuacions,

Aspirem a que els ensenyaments de les diferents religions surtin de l’horari escolar, quan la normativa ho permeti.



DAFO
AMENACES

1. Pèrdua del català com a llengua vehicular entre els infants.

2. Excessiu augment de matrícula.

3. Expectatives de les famílies vers el model d’escola.

4. Manca de vigilància de l’edifici fora horari escolar.

5. Percepció de famílies que no arriba la informació suficient.

6. Plantilla docent insuficient per desenvolupar el projecte.

7. Falta donar peu a més participació de les famílies,



OPORTUNITATS
1. Bona col·laboració entre l’escola, l’ajuntament i els serveis socials municipals.

2. Possibilitat de creació d’un institut-escola.  Però encara s’ha de parlar a nivell de claustre.

3. Possibilitat de gaudir d’una formació del CEP segons les nostres necessitats.

4. Un entorn natural, social i cultural ric i molt assequible.

5. El recolzament majoritari de les famílies.

6. El fet de que els mestres nouvinguts venguin per nova metodologia adoptada els darrers 
anys. Coneixen el projecte i estan conscienciats.

7. Famílies involucrades en l’educació dels seus fills/es i molt d’acord amb els principals 
trets del projecte del centre.



FORTALESES
1. Principis metodològics clars.

2. Desenvolupament de l’autonomia de l’alumnat com a objectiu fonamental i transversal.

3. Avaluació individualitzada dels alumnes, atenció individualitzada. Autoavaluació i Coavaluació. 

4. Integració de l’entorn en el procés d’aprenentatge 

5. Gestió de conflictes, de manera restaurativa.

6. Informació a les famílies. Tutories. Relació amb les famílies. La web del centre.

7. Pràctica reflexiva constant a nivell d’equip docent.



DEBILITATS
1. Falta revisar la concreció curricular. No tenim indicadors d’assoliment dels objectius

2. Manca coherència, concretar línia comuna. Ens falta documentar molts aspectes

3. Manca de documents de centre

4. Equitat, coeducació. S’ha de treballar el llenguatge no sexista

5. Hem de sistematitzar el traspàs d’informació dels infants d’una comunitat a l’altra.

6. Encara ens falta tenir una relació més estreta i propera amb les famílies.

7. Manca de cohesió dins el claustre. Gestió de les emocions.



MATRIU DAFO



OBJECTIUS ESTRATÊGICS

A. Augmentar la confiança i la informació amb les 
famílies

B. Consolidació del projecte educatiu

C. Millorar la cohesió i el coneixement intern del claustre



ESTRATÊGIES A DESENVOLUPAR

1. Comunitat educativa o d’aprenentatge 1.Consolidar i compartir amb claredat 
els principis metodològics: 

1. Cohesió del claustre

2. Canals informatius i de participació 
amb les famílies

2.Coherència entre comunitats 2. Coneixement entre el personal docent del 
que fa cada comunitat

3. Extensió del recolzament de les famílies a 
la pràctica totalitat…???

3. Integració de l’entorn en general 3. Traspàs d’informació adequada dels 
alumnes entre comunitats

4. Aprofitament de l’alta implicació de les 
famílies, en general, en l’educació dels seus 
fills

4. Llengua catalana com a llengua 
vehicular del centre. 

4. Aprofitament de la conscienciació dels 
mestres nouvinguts  

5. Relació amb l’Ajuntament 5. Autonomia de l’alumnat 5. Integració del personal no docent i 
monitors activitats extraescolars

6. Compensar o equilibrar les expectatives 
d’algunes famílies massa allunyades de la 
nostra realitat

6.Documentació de totes les accions 
que es duen a terme (projectes, 
ambients, sortides, etc.)

5. Convivència

7. Tractament de la convivència en base a 
comissions mixtes

7. Formació contínua en el centre

8.8.6. Gestió restaurativa dels conflictes



POSSIBLES ACCIONS ESTRATÈGIQUES PEL CURS 2020/21

OBJECTIU A. (FAMÍLIES) OBJECTIU B (METODOLOGIA) OBJECTIU C (COHESIÓ)

A.1. Recuperar les famílies i membres de la 
comunitat històricament implicats que ara no 
hi estan.
A.1. Fer feina per Comissions, obertes, a 
nivell de poble.
A.2. Restablir una modalitat de comunicació 
entre l’amipa i el claustre basada en el 
respecte i la bona comunicació
A.2.2.  Tenir ben clara, documentada la línea 
metodològica i aconseguir que les famílies 
sentin la seguretat de les decisions que es 
prenen i sentin que hi ha una fonamentació 
que la sustenta
A.3. A.4 A.5
A.6.  Tenir ben clara, documentada la línea 
metodològica i aconseguir que les famílies 
sentin la seguretat de les decisions que es 
prenen i sentin que hi ha una fonamentació 
que la sustenta.
A.7.

B.1.1 Concretar la idea que té l’escola 
d’aprenentatge: per descobriment, 
autoaprenentatge, en context real i vivencial 
o manipulatiu, i constructiu.
B.1.2. potenciar les capacitats, per a través 
d’aquestes garantir les necessitats
B.2. 
B.3. Elaboració d’una línia consensuada 
entre tots, referent a l’aprenentatge de la 
lectura i escriptura, així com de la 
lògico-matemàtica
B.4. 
B.5. Immersió lingüística. S’ha de fer 
seguiment més exhaustiu, prendre 
consciència a nivell de Claustre, prendre 
mesures, dur-les a terme i fer-nos 
responsables
B.7.  Tenir ben clara, documentada la línea 
metodològica i aconseguir que les famílies 
sentin la seguretat de les decisions que es 
prenen i sentin que hi ha una fonamentació 
que la sustenta.
B.8. 

C.1. 
C.2. Que tot el claustre conegui totes les 
funcions i tasques que duen a terme tots els 
mestres
C.3.
C.4.
C.5.1 Crear activitats dintre de l’horari lectiu  
on tots els alumnes del centre es puguin 
conèixer  i a tots els mestres
C.5.2 Crear activitats dintre de l’horari lectiu  
on tots els alumnes del centre es puguin 
conèixer  i a tots els mestres
C.5.3 Creació d’una comissió de convivència 
on es puguin dur a terme accions entre els 
alumnes i accions entre els mestres

A.8. B.9. i C.6. Definir el què vol dir gestió restaurativa de conflictes.  hi ha d’haver espais (de temps) dedicats a parlar de les dificultats i 
s’ha de crear aquesta cultura.  Hi podria haver algunes persones que s’ocupassin de mantenir el bon clima emocional del Claustre. 
Formació contínua i reflexió contínua.

Formació en les aplicacions informàtiques per una millora en la gestió de recursos educatius i de comunicació dintre de la comunitat 
educativa i amb les famílies


